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ATA Nº 12/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE 
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA 
26/12/2017. 

 
 
 
 

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezessete, às 15:00 horas, 1 
na sede da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os 2 
membros do Conselho Deliberativo da Fundação CEPISA de Seguridade Social – 3 
FACEPI, representado pelos senhores Carlos Eduardo Soares de Almeida, Paulo Ernany 4 
de Assunção Alvarenga e Carlos Alberto de Miranda, com a presença do conselheiro 5 
suplente Danilo de Sousa Silva. Justificada a ausência do Sr. Adail Viana de Medeiros 6 
Filho. ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro. I –Ata nº 11/2017 da reunião 7 
ordinária da Diretoria Executiva. II – Ata nº 11/2017 da reunião ordinária do Conselho 8 
Fiscal. III - Ofício nº 2916/2017 PREVIC e a carta do Sr. Benício Olímpio de Melo 9 
Neto datada de 26/12/2017. 2) Assuntos para deliberação: I- Orçamento /2018. II-  10 
Estudo de ALM/2017. III- Política de Investimentos/2018. IV- Estudos dos testes de 11 
aderência/2017. REGISTROS: I – Após apreciação da Ata ordinária nº 11/2017 da 12 
Diretoria Executiva, o Conselho decidiu por aguardar a versão final do Estatuto da 13 
FACEPI, proposto pela Diretoria Executiva, sugerindo que a referida versão já 14 
comtemple a remuneração dos conselheiros, para posterior análise. O Conselheiro 15 
Carlos Alberto lembrou que este conselho deliberou pela aplicação do Plano de Cargo, 16 
Carreira e Salários da FACEPI e que até o momento não foi aplicado. II –Ata nº 17 
11/2017 da reunião ordinária do Conselho Fiscal. Apreciaram a referida ata, porém não 18 
foram feitas observações para registro. III – Com relação ao Ofício nº 2916/2017 19 
PREVIC que trata sobre o cancelamento do Atestado de Habilitação do Sr. Paulo das 20 
Chagas Oliveira e a carta do Sr. Benício solicitando a posse do candidato remanescente, 21 
considerando a inabilitação do atual diretor, os conselheiros decidiram pela apreciação 22 
da matéria extrapauta. DELIBERAÇÃO: I) Orçamento/2018. O Presidente do 23 
Conselho disse que conforme informações do Presidente da FACEPI o orçamento 24 
proposto para o exercício de 2018 contempla o pagamento de honorários para três 25 
diretores.  Após análise da proposta, apresentada pela Diretoria Executiva, o Conselho 26 
Deliberativo aprovou o orçamento para o exercício de 2018 o valor de R$ 2.912.222,08 27 
(dois milhões, novecentos e doze mil, duzentos e vinte e dois reais e oito centavos). 28 
DECISÃO: Aprovada por unanimidade. II-  Estudo de ALM- Novembro/2017.  Sobre 29 
a matéria, após análise do estudo realizado pela consultoria I9 Advisory e validado pela 30 
Diretoria Executiva, deliberaram pela sua aprovação. DECISÃO: Aprovada por 31 
unanimidade. III- Política de Investimentos/2018.  Sobre o assunto, após análise do 32 
trabalho aprovado pela Diretoria Executiva e recomendado pelo Comitê de 33 
Investimentos, deliberaram pela sua aprovação. DECISÃO: Aprovada por 34 
unanimidade. IV- Estudos dos testes de aderência/2017. Com relação aos estudos de 35 
aderência das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras realizados 36 
pela Consultoria Atuarial GAMA/MERCER e aprovado pela Diretoria Executiva, 37 
deliberaram pela sua aprovação. Ainda com base nos referidos estudos e recomendação 38 
da Diretoria Executiva, este conselho aprovou pela aplicação da taxa de juros de 4,38% 39 
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para o plano BD e a taxa de 4,44% para o PCV. DECISÃO: Aprovada por 40 
unanimidade. V- Aplicação do PCCS. Considerando a vacância do cargo de Diretor de 41 
Gestão de Previdência Complementar, no período de 01/06/2017 a 22/08/2017, 42 
conforme registro nas atas da reunião  ordinária nº 06/2017 e extraordinária nº 06/2017 43 
deste conselho, bem como ata da reunião ordinária nº06/2017 da Diretoria Executiva, o 44 
conselho determinou que a Diretoria Executiva: a) apresente superávit proveniente da 45 
ausência de diretor no período de 01/06/2017 a 22/08/2017; b)  proceda com a 46 
implantação das promoções e progressões do PCCS, já deliberadas anteriormente, 47 
concedendo-as a partir do mês janeiro/2018.  DECISÃO: Aprovada por unanimidade. 48 
VI - Ofício nº 2916/2017 PREVIC. O PRE fez um breve relato sobre o processo de 49 
habilitação do Sr. Paulo das Chagas, lembrando aos demais conselheiros que o atestado 50 
de habilitação foi emitido por cumprimento de determinação judicial, e em face da 51 
revogação da decisão liminar a Diretoria de Licenciamento da PREVIC prosseguiu com 52 
o seu cancelamento. Diante dos fatos apresentados, os conselheiros deliberaram pela 53 
destituição do Sr. Paulo das Chagas Oliveira bem como a nomeação do Sr. Benício 54 
Olímpio de Melo Neto, para exercício a partir do dia 27/12/2017 para complemento do 55 
mandato, até 31/08/2019. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. VII – Por 56 
determinar que a Secretária de Governança adote as providências, assim como faça os 57 
encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a 58 
tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião às 16:30h, 59 
autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada 60 
pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus 61 
jurídicos e legais efeitos. Teresina, 26 de dezembro de 2017. 62 
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